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HOTĂRÂRE 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea ocupării posturilor pe durată nedeterminată, de către personalul care, în perioada 

stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe durată 

determinată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

             - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

       - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administraţie publică; 

 - Raportul de avizare al Comisiei de buget - finanţe; 

      - Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Prevederile art. 1 și 2 din  Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de 

alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă 

determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 - Prevederile art. 172 alin. (7) și art. 180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile 

administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 

menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a 

Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile 

administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1334/2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a 

unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa 

medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de 

competenţă; 

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală 

spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind 

aprobarea normativelor de personal; 

 - Prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Prevederile art. 554 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/2010  pentru aprobarea preluării managementului asistenţei medicale al 

unităţii sanitare publice ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe specifice domeniului sănătăţii publice către Consiliul Judeţean Gorj; 

 - Adresa Spitalului Județean de urgență Târgu-Jiu nr. 17817/2022 ce vizează ocuparea posturilor pe perioadă 

nedeterminată de către personalul care a ocupat  fără concurs posturi de execuție, pe perioada determinată, pe perioada stării de 
alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic determinate de pandemia de COVID - 19, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 8327/2022; 

 - Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată pentru 

personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioada determinată, pe perioada stării de alertă sau a asituațiilor 

de risc epidemiologic și biologic, întocmit de către managerul și structurile de specialitate ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu; 
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 În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) În aplicarea dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 70/2022, Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu va organiza, în 

termenul prevăzut de lege, examenul, în vederea ocupării posturilor pe durată nedeterminată, pentru personalul care, în perioada 

stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID - 19, a ocupat fără concurs 

posturi de execuție pe durată determinată în cadrul acestei unități sanitare publice. 

(2) Organizarea examenului prevăzut la alin. (1) se realizează sub rezerva asigurării sustenabilității financiare și 

bugetare a cheltuielilor de funcționare, aprobate în condițiile legii. 

(3) La stabilirea numărului posturilor pentru care se organizează examen potrivit alin. (1) se vor avea în vedere 

structura organizatorică aprobată în condițiile legii, corespunzător activităților și numărului de paturi alocate asistenței medicale 

pentru pacienți. 

Art. 2. În aplicarea dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 70/2022,  se avizează modalitatea de organizare și desfășurare a 

examenului   prevăzut la art. 1, potrivit regulamentului întocmit de către managerul și structurile de specialitate ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi modificată, după caz, în funcție de dispozițiile cu incidență asupra obiectului său, 

prevăzute în acte normative cu forță juridică superioară, aprobate de către autoritățile legislative și executive, intrate în vigoare 

în perioada anterioară și ulterioară producerii efectelor juridice avute în vedere.     

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre s-a elaborat în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 70/2022, conducerii și 

structurilor de specialitate ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu revenindu-le atribuția de a decide asupra modalității 

efective de aplicare a acesteia, în funcție de nevoile medicale existente, de structura organizatorică aprobată și de potențialele 

modificări survenite potrivit Planurilor de măsuri pentru organizarea spitalelor, aprobate prin ordin al ministrului sănătății, pe 

fondul subzistenței stării de risc epidemiologic și biologic determinate de efectele pandemiei de COVID - 19.                                      

Art. 5. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi 

managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se transmite managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Comitetului director al 

unității sanitare publice, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi 

Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

   COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                         CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 137 

Adoptată în şedinţa din: 23.05.2022  

Cu un număr de: 28 voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 

 

 


